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Makro: September var litt blandet på nyhetsfronten, og nyhetene fra Kina dominerte i slutten av måneden.
I USA skuffet jobbveksten kraftig, da det kun ble skapt 235.000 nye jobber mens det var ventet 720.000. I og med at befolkningen i USA vokser omtrent i 
dette tempoet, betyr det at arbeidsledigheten ble uendret på 5,2 %. Samtidig ser vi at det er 11 millioner ledige jobber i USA som er ny rekord. Bedriftene 
sier at de fortsatt er svært optimistiske med tanke på fremtiden. Inflasjonen viser tegn til en viss moderering, men er høyere enn vi er vant til de siste 
årene. USA holder renten uendret, men signaliserer at det er straks tid for nedtrapping av kvantitative lettelser, hvor sentralbanken i praksis trykker penger 
og kjøper obligasjoner for å holde lange renter nede. 
I Europa falt arbeidsledigheten marginalt fra 7,6 til 7,5 %, og vi ser at bedriftene er blitt noe mer dempet i optimismen sin. Sentralbanken holdt rentene 
uendret, og det er trolig langt frem til en rentehevning i Europa. 
Kina stakk av med de største overskriftene i september. Uro rundt boligmarkedet i Kina, og da i spesielt ved at det aller største eiendomsselskapet 
Evergrande er i økonomisk trøbbel. Markedet er bekymret for at veksten i Kina skal svekkes betydelig, da Kina alene står for ca. 1/3 av veksten i 
verdensøkonomien. 
Hjemme i Norge går ting godt. Vi fikk endelig full gjenåpning, og det skaper optimisme. En oljepris på nesten 80 dollar pr fat hjelper på, samtidig som prisen 
på gassen vi eksporterer har virkelig eksplodert de siste månedene. Norges Bank hevet renten til 0,25 %, og det er ventet en ytterligere hevning i desember, 
og tre hevninger neste år.

Aksjer: Oslo Børs gikk mot strømmen og leverte en positiv avkastning i september. Etter 7 måneder på rad med positiv avkastning for S&P500, falt 
indeksen med 4,8 % i USD. Den brede europeiske indeksen STOXX600 fikk en nedgang på 3,4 % i EUR, de nordiske markedene fikk en nedgang på 4-6 %, 
Oslo børs fikk en oppgang på 1,9 %, mens verdensindeksen målt i NOK fikk en nedgang på 3,4 %.

Energisektoren gjorde det best i september, og bidro til den positive avkastningen på Oslo Børs. Oljeprisen blir drevet av at etterspørselen etter energi 
kommer sterkt tilbake, samt at lagersituasjonen er lavere enn normalt.  Finanssektoren klarte seg også bra gjennom måneden og økte renter bidro til økt 
inntjening for bankene. Teknologisektoren hadde det tyngre etter en god periode, og noe av forklaringen er utsiktene til høyere renter. Verdiaksjer har mot 
slutten av måneden gjort det betydelig bedre enn vekstaksjer, og vi finner et godt bakteppe for verdiaksjer med dagens attraktive verdsettelse.

Vi er fortsatt relativt optimistiske med tanke på den videre utviklingen på børsene. Vi er på vei ut av en pandemi, den økonomiske aktiviteten vil mest 
sannsynlig øke og den første delen av en eventuell renteøkning vil ikke bremse den positive utviklingen. Selskapene har rapportert gode tall i første halvår, 
og fokus i den kommende måneden er ny resultatsesong.  Våre godt diversifiserte porteføljer skal bidra til god risikojustert avkastning på lang sikt, men det 
er imidlertid fortsatt slik at midlertidige korreksjoner må påregnes.

Renter: Trenden fortsetter med stigende lange renter og vi ser at inflasjon og støttekjøpenes volum er gjentagende tema blant verdens sentralbanker. 
Skiftet fra servicenæring til varer gjennom pandemien har lagt press på de fleste deler av verdikjeden, enten det er microchips eller transport av varer. 
Prisene skal opp, spørsmålet er hvor mye og om det er vedvarende. Strøm har blitt politikk, og en energikrise er noe enhver styrende regjering eller 
statsmakt må håndtere. Kredittpåslagene i Norden og Europa innen høyrente er ganske stabile, og interessen for nye utstedelser er ganske upåvirket. Innen 
investment grade er kredittpåslagene også marginalt lavere, men renteoppgangen slår ut for de med fastrenteeksponeringen. 
3mLibor endte denne måneden på 0,13 % (0,12 %), 10 års fastrente 1,51 % (1,33 %), 3mEuribor -0,54 % (uforandret), 10 års fastrente 0,16 % (-0,03 %), 
3mNibor 0,56 % (0,42 %) og 10 års fastrente 1,89 % (1,56 %). Rentene er fortsatt lave, men trenden er opp. Støttekjøp skal reduseres, og vi ser at ECB har 
startet og FED planlegger å starte i siste kvartal av 2021 og skal være ferdig innen midten av 2022. Dette vil påvirke rentenivået i markedet generelt, men i 
hvilken grad er jo selvsagt usikkert.  
SR Bank Kreditt endte måneden med en oppgang på 0,2 % og hittil i år er fondet opp 4,91 %. En oljepris på nærmere 80 dollar fatet er bra for en del av våre 
posisjoner, deriblant Aker og Altera Shuttle Tanker. Hurtigruten ble oppkapitalisert med 750m kroner fra eier, og vi utnyttet situasjonen og redusert 
posisjonen med godt over 60 %. Vi har også solgt store deler av Norske Skog posten på god overkurs, og vi har solgt ut Modexa med en gevinst på 6,375 % 
over kursen. Måneden har med andre ord blitt benyttet til å sikre litt gevinster samt unngått deltagelse av nye utstedelser innen høyrente segmentet. Ved 
månedslutt har SR Bank Kreditt snitt løpetid på 2,13 år, effektiv rente på 3,71% som tilsvarer et kredittpåslag på +318bp. Vi har fremdeles bra med 
kontanter noe som gir oss fleksibilitet.

SR-Bank Rente hadde en avkastning på -0,24 % i september mens referanseindeks leverte -0,11 %. Fastrentene steg betydelig denne måneden. Dette vil på 
kort sikt generere kurstap på våre obligasjoner med fast rente, men som på litt lengre sikt er svært positivt for porteføljen da det gir oss anledning til å 
reinvestere renteinntektene våre til langt høyere renter. Den siste stigningen i rentene er i praksis en reversering av fallet i fastrenter vi så i sommer. Ellers 
har porteføljen i stor grad utviklet seg godt hittil i år med en avkastning på 0,48 % mot 0,22 % for referanseindeks. Vi har fortsatt å kjøpe ansvarlige lån til 
banker med kort løpetid, som gir en fin avkastning for fondet. Ellers har vi vært med på en refinansiering i Entra og noen andre mindre utstedelser. Fondet 
har en gjennomsnittlig løpetid på 2,6 år og modifisert durasjon på 1,1 år (modifisert durasjon sier noe om gjennomsnittlig fastrentebinding i fondet, der en 
lav durasjon gir lavere svingninger i fondets verdi ved renteendringer). Effektiv rente i fondet er på 1,45 %.

Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.
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Disclaimer: Uttalelsene i rapporten gir uttrykk for SR-Forvaltning AS sine oppfatninger på det tidspunkt den ble utarbeidet. Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon som fremkommer i 
rapporten skal være så korrekt og fullstendig som mulig. SR-Forvaltning anbefaler på det sterkeste at de som ønsker å investere i finansielle instrumenter som er nevnt i denne rapporten 
eller andre finansielle instrumenter, å innhente/lese nødvendig informasjon om det aktuelle instrumentet før investeringsbeslutning fattes. Denne rapporten  er ikke å anse som 
tilstrekkelig informasjon for å kunne investere i konkrete finansielle instrumenter.


